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}{ 

  
  }ُيِحبَّ َألِخيِه ما ُيِحبُّ ِلَنْفِسهَال ُيؤِمُن أََحُدُكم حتَّى {

  
  صدق رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم

  رواه مسلم
  ٠١٠١٦٣٥٦٦٢٦/ت
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  بع األخير من القرن التاسع عشررحيث ظهر فى ال،علم النفس من العلوم الحديثة.  

  علم النفس له جذور تاريخية وماضى طويل .  
الحضارة الفارسية والهندية واإلغريقية (وره التاريخية إلى التراث الشرقى القديم تمتد جذ.(  

  
  
  
  
  
  
 أى ، ومعرفة حقيقتها ، هتمت بماهية النفس إ  

  

  فى اعتقادهم أن الروح هى مصدر السلوك––    
  
  
  
 وارتباط علم النفس بالمنهج التجريبى المستخدم فى العلوم الطبيعية ،هى مرحلة االستقالل عن الفلسفةو )علم دراسة وظائف األعضاء(.  

  
  
  
  
  ليبزج فى ألمانياأنشأ أول معمل لعلم النفس فى العالم بجامعة ،حيث إهتم بإجراء تجارب  
  حدد موضوع الدراسة فى هذه المرحلة ،  
  أسس مجلة م ١٨٨١عام.  
  تركزت البحوث التجريبية فى معمل فونت على ثالثة محاور.  
  

    
  

    
  
  
  
  
  
  الفسيولوجى والبيولوجى بعلوم علم النفس وفيها عارض العلماء ارتباط.  
 ًكانت لهم حجج قوية اَثرت فى استقالل علم النفس موضوعا   ًومنهجا  
  
  
  
  
  

\ 

 
 وتطوره............. نشأة علم النفس 

 

 

 

 


 

 
العالقة بين المثير  وهى

 .واالستجابة الناتجة عنها

 
يفصل بين وهو الزمن الذى 

 .واالستجابة، المثير 
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                                        وليس تأكيدها، وهى إسلوب الوصول إلى المعلومات.  
  

}{  
   

  فعلم النفس بصفة خاصة وأى علم بصفة عامة.  
  )).التى تم التوصل إليها عن طريق التجارب والمالحظة المنظمة  ، سلسلة مترابطة من الحقائق والقوانين والنظريات عبارة عن((  
  
  

  
  
  

 .  

||| موضوع علم النفس.  
  .للفرد وهو دراسة الخبرة الداخلية                      

|||  أن المنهج االستبطانى ،  
   . هو المنهج المناسب لدراسة الخبرة الشعورية 

  

||  على أنه علم السلوكلعلم النفس .  
  ).التفكير –الذكاء (الذى يمكن مالحظته وقياسه                  

||  على السلوك وليس الشعور فى الدراسة.  
|| الموضوعية الخارجية كمنهج لدراسة السلوك  المالحظة على،  

  بدالً من االستبطان                                                                

 – 
||

  على أثر الدوافع الالشعورية فى سلوك الفرد.  
  

||
أن مايحكم سلوك الفرد قوى داخلية وغرائز ودوافع الشعورية.

  

||
 األثر الخطير لمرحلة الطفولة المبكرة فى تشكيل شخصية الفردعلى.

  

|| أن إدراكنا لألشياء يبدأ بإدراك الصيغة الكلية ،  
  .ال بإدراك األجزاء                                                                 

.مثــــــــال 


  
  
  

| 

 
 

 

| 

 
 

 

 هو الدراسة العلمية لكل جوانب السلوك اإلنسانى رداً على مختلف المثيرات  

 
ھتم علماء النفس إ

بدراسة السلوك 
  الحیوانى؟ 

ألنھ یساعد على 
فھم أفضل للسلوك 

 .اإلنسانى
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 هو كل مايصدر عن اإلنسان من استجابات رداً على مختلف المثيرات االستجاباتمن مجموعة من السلوك يتكون و.   
  

  
   هو أى عامل (ُف نشاط الكائن الحى يثير أو يغير أو يوق.  

  
  
  

  
  
  

  

  

   
*الكتابة ، المشى ، العدوان ، التعاون ، اللعب  *  *الخوف ، الحب ، الحزن ، الفرح  *  *االنتباه ، التعلم ، التذكر ، التفكير  *  

  
  

                                         أو منبه ينبهه ، نشاط يقوم به الكائن الحى لموقف يواجهه  
     
  .  
  

  
  
  
  
  
  

وربطه بأسباب حدوثه، ه وصفاً دقيقاً بشكل يؤدى بنا إلى وصف،  السلوك اإلحاطة الشاملة بكل جوانب وهو.  
                              

  
  

  

  
  
  

  

 فى ظل توافر ظروف معينة ، سيسلك بطريقة محددة ، هو توقع مسبق بأن فرد معين.  
  

              
  | يساعد فى التوقع بما يمكن أن يكون علية السلوك مستقبالً  ، الفهم والتفسير السليم للسلوك.




    
 *ؤثر على اإلنسان من خارجه ت *  .نسان من داخله إلتؤثر على ا.  

  *  كتقلصات المعدة أثناء الجوع.   * كرؤية بركان أو فيضان أو ثعبان.  
  * كالخوف الذى يدفع للهرب.    * كااللتقاء بصديق بعد فترة غياب.  

| 

 
 

  أنواع المثيرات
 


 

| 


 

 
 

  .اإلنسانية ) األنشطة(أشكال 
 

 
 

 
 




 

| 
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           حدث ظاهرة معينة وتتحكم فيهابشكل يحقق الوصول لهدف معين ، وهو ضبط الظروف التى ت .  
  
      )    



  | 
  .وتوجيههفى ضبط هذا السلوك والتحكم فيه يساعد ،  مع التنبؤ الدقيق لنفس السلوك ، الفهم والتفسير السليم للسلوك 
   

 
  .ئة أسباب الصحة النفسية لألفراد تهي -٣** *** تحسين عملية التعلم -٢****.*تقليل الفاقد من الطاقات البشرية  -١
  
  

    
  
  
  

  .حتى أصبح له فروع ومجاالت ،  أيضاً والخاصة ياتنا العامةتغلغل علم النفس فى شتى ميادين ح
  

  
  
  

 نفس وهماتركز على تحقيق هدفين من أهداف علم ال*****************–  
     

  ).لهذه القوانين لتطبيق العلمى لصياغة واكتشاف القوانين العلمية التى تفسر وتتنبأ بالسلوك دون النظر (
  

   

  هتماماته وموضوعاتهإ  المجال

  
 

  

 *عد مدخالً لكل العلوم النفسية ي.  
. .يهتم بصياغة القوانين العامة التى تفسر السلوك اإلنسانى *   

–أهم موضوعاته * 

  * دراسة األسس الفسيولوجية للسلوك.  
.واألعضاء وتأثيرها على السلوك دراسة وظائف الغدد و دراسة الجهاز العصبى *  

  * رتقاء اإلنسانى منذ لحظة الميالد وحتى مرحلة الشيخوخة االويهتم بالنمو.  
.يهتم بالتغيرات التى تطرأ على الفرد فى مراحل النمو المختلفة *   

  
 

. وتأثيره فى األخرين،  بالمثيرات االجتماعية الفرد يهتم بدراسة السلوك الناتج عن تأثر*   
–– أهم موضوعاته * 

       
  

  .الذكور واإلناث بين وأيضاً ، والجماعات المختلفة نفسية بين األفراد يهتم بدراسة الفروق واالختالفات ال* 
  .مستعيناً بالمقاييس واإلختبارات النفسية ، وإلى أى درجة يختلفون ، يختلف األفراد يبين لنا كيف * 

  
  

| 

  
 

| 
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  وهو تركز على تحقيق الهدف الثالث من أهداف علم النفس ******.  

   

    
  

 
  

   

  اهتماماته وموضوعاته  المجال

 
 

 يهتم بتطبيق قوانين علم النفس فى مجال التربية والتعليم * 
.لوضع المناهج الدراسية التى تناسب مستوى النضج لدى الطالب ،الخصائص التى تميز مراحل النمو المختلفةدراسة *   

 
 

. يهتم بتطبيق القوانين العامة لعلم النفس لرفع الكفاءة اإلنتاجية للعمال *   
 * يهتم بتحقيق للعامل ، من خالل اختيار العامل المناسب للعمل المناسب .

 
 

.وخاصة اإلعالن التجارى ، علم النفس فى ميدان التجارة  قوانينيهتم بتطبيق *   
.وكيفية جذبهم لشراء سلعة معينة ، ن يهتم بدراسة العوامل النفسية التى تؤثر على المستهلكي*   

     
 

،لرفع كفاءة القوات المحاربة، ية علم النفس فى المؤسسات العسكر قوانينيهتم بتطبيق *   
.                             

.وتوجيه كل فرد للمهمة التى تناسبه ، يهتم باإلختيار الدقيق للجنود والضباط *   

 

 
  .––يهتم بدراسة االضطرابات النفسية والعقلية وعالجها مثل *
  .ابة باألمراض الجسمية العامل النفسى فى اإلصاَثر يهتم بدراسة * 

     

 
  . للوصول للتعامل األمثل بين اإلنسان وبيئته، يهتم بدراسة العالقة بين اإلنسان وبيئته * 
  .وتأثيرها على سلوك الفرد  –يهتم بدراسة المشكالت البيئية * 

...  
}}{{  

  عمامة سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في السوق وهربسرق لص 
  .فقل قَبلت حتي ال تمسك النار.فاخذ عمر يركض خلفة وهو يصرخ و يقول أشهد  أنى ملكتك إياها 

  
  
  
  

  

   

| 
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  اًكى تكون عالماً أو باحث، حتى لو كانت صحيحة ، ال يكفى معرفة بعض الحقائق النفسية .  
                                                         طبق ويستخدم منهج الحبث العلمىوأدواته للوصول لتلك الحقائق ، بل عليك معرفة كيف ي.  
  =================================================  

  وذلك لتنوع الظواهر والموضوعات التى يتناولها العلم ، وعلم النفس كباقى العلوم تنوعت مناهج البحث فيه.  
  
  
  
  

  

 * يدور بداخله من أفكار ومشاعر  ليخبرنا عما، وتأمله لذاته ، مالحظة الفرد لنفسه.  

 * ما نفعله حين نصف ما نشعر به من تعب أو قلق ألحد األصدقاء ، أبسط صور االستبطان فى حياتنا.  

  
  
  

  

  ************.والحالة الشعورية أثناء اإلنفعال ، كاألحالم |دراسة بعض الظواهر النفسية  -١
  ********).المخاوف  -الرغبات  -الميول (مثل إختبارات )  التحريرية والشفوية( |االختبارات الشخصية   -٢                   

  ****.يستفاد من ذلك فى تشخيص المرض وعالجه ، بعد وصف المريض لمشاعره  |العالج النفسى  -٣                                   
  ***********.التعرف على ميول االشخاص نحو األشياء المختلفة   - ٤**************

  
    

  

  .ويعطيه معلومات كاذبة ، أن المفحوص يتعمد تضليل الباحث  -١
٢- ُأن المفحوص اثناء االستبطان ينقسم إلى مِالحُظ ومَظ فى وقت واحد الح. .  
  .نخفضى القدرة اللغوية مو، يصعب استخدامه مع األطفال  -٣
  .استحالة استخدامه فى مواقف التفكير العميق أو اإلنفعاالت الحادة أو األعمال الشاقة وصعوبة  -٤
  
  
  
  
 وهو دراسة اَثر متغير على متغير اَخر ،الكمى الصارم فى المتغيرات  بطريقة تعتمد على التحكم.  

                                                             
  ==========================================  
    دراسة اَثر الضوضاء  

    على التحصيل الدراسى  
  

    
  
  
  
  
  

  
 

| 

 

 

| 
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١ 

 

 

 شروط المنهج التجريبى  
 . وتصنف إلىالضبط التجريبى  ١
 

  
  

  

  .وهى كالتالى). استخدام  المجموعتان المتكافئتان     ٢  
                وهى التى تتعرض للمتغير المستقل.  

                                                       تتعرض للمتغير المستقل وهى التى ال.  

  .وهى تعريض المجموعة التجريبية للمتغير المستقل دون الضابطة  /المعالجة التجريبية               
  

بعد مقارنتها بالمجموع الضابطة ،  يتبين اَثر المتغير المستقل على المجموعة التجريبية سواء إيجابياً أو سلبياً /التقويم             ٤     
.  

  
  
  
  

    .ىف الواقععليه مهاماهو دراسة العالقة بني متغريين على 
                                              يستخدم هذا المنهج عندما يتعذر استخدام المنهج التجريبى  

  .قانونية  -٤******* اجتماعية  -٣****** أخالقية  -٢ *****دينية  - ١  إلعتبارات 
  

  
  
  
  
  

  

  * المتغير المراد معرفة درجة تأثيره  
  * المتغير المراد معرفة تأثره  

  * يتدخل دون قصد أثناء التجريب  مثيرأى.  

  * هو عبارة عن إجراء دراسة أو بحث تفصيلى شامل وعميق عن شخص ما)..(  
  ،  لعالج)( .  

  

،ه للمهنة التى تناسبه ،قدرات الفرد واستعداداته وميوله حيث يتم اختباروجثم ي .  
  

  * دراسة تاريخ حياة الفرد والبيئة االجتماعية التى نشأ فيها.  
  متكاملة عن شخصيته لتكوين صورة  ،قابالت مع الحالة مع إجراء الم، االختبارات والمقاييس النفسية إعطاء الحالة * 

| 

| 


  فال نستطيع أخالقياً أن نعطى المخدرات لبعض الناس ونحولهم لمدمنين" 

 "لكى نقارنهم بغيرهم من الغير مدمنين 
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              **الدعاء عند بدایة المذاكرة**

ي بطاعتك عامرًا بذكرك وقلبي بخشیتك وسر أن تجعل لساني اللھم إني أسألك فھم النبیین وحفظ المرسلین
لفأنت حسبي ونعم الوكی    

 
 

 **الدعاء عند نھایة المذاكرة**
تذكرني بھ عند حاجتي إلیھ و ما توفیقي أال باهللا اللھم إني استودعتك ماعلمتني وأسألك أن  

علیھ توكلت وإلیھ أنیب 

 
 



 ١١
 حمادة عبدالفتاح/ ستاذإعداد األ سلسلة المیدان فى المواد الفلسفیة

    
  
  
  
  
  

  يُعد الجوع دافع ألنه يحرك الفرد ويدفعه إلى القيام بسلوك معين *     
                                                                                    لتحقيق هدف معين وإشباع حاجته  

  
  
  

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمث  ريفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتع  المفهوم

  الحاجة
  

مما يؤدى إلى توتره الذى . هى افتقاد الكائن الحى لشىء ما *
.يدفعه للقيام بنشاط معين يؤدى إلشباع الحاجة  


 

  الحافز
  

. للقيام بسلوك معين  وهو دفعة من الداخل تنشط الفرد* 
.بهدف إشباع حاجة معينة   

 


  ، يستثير الدافع ، هو شىء خارجى مادى أو اجتماعى *   الباعث
 .للحصول على هذا الشىء. الذى يدفع الفرد للقيام بسلوك معين 




  
  
  
  
  

  

  .فمن السلوك المتجه نحو الطعام نستنتج دافع الجوع.فنحن نستدل عليها من السلوك*  .الدوافع قوى داخلية ال نالحظها مباشرةً -١

.أو يحقق أهدافه، حتى يشبع حاجته ، تجعل الفرد فى حالة نشاط مستمر *  .الدوافع قوى محركة وموجهة للسلوك -٢  
  .كلما زاد الجهد المبذول إلشباعه، قوة الدافع  توهذا يعنى أنه كلما زاد*  المبذول إلرضائهتتناسب قوة الدافع طردياً مع الجهد  - ٣
يحاول تعديلها وتغييرها بطريقة . الشخص طريقة ما ال تحقق أهدافه  دَجَلو وَ*  .تتسم طريقة إشباع الدافع بالمرونة -٤

  .تحقق  له الهدف 
ية لطلب الماء قبل فإن األولو، إذا شعر الفرد بدافع الجوع والعطش معاً |مثال *   فى اإلشباع الدافع األقوى عند الفرد له األولوية -٥

  .يتحمل الجوع لفترة أطول من العطش الجسم ألن ، الطعام 

  تظهر الدوافع الفسيولوجية بشكل دورى -٦
  )دافع العطش   -دافع الجوع ( 

  .ثم الظهور من جديد ، ثم اإلشباع ، تبدأ بظهور الحاجة ، نها تمر بدورة كاملة أل* 
  .بل تزيد ، عكس الدوافع االجتماعية التى ال تنخفض قوتها * 

  

 
 دوافــــــــــع السلـــــــوك اإلنســــــــانـــــــى

|  * أو تحقيق هدف ، يؤدى إلى إشباع حاجة ، وتدفعه إلى القيام بسلوك معين ، تحرك سلوك الفرد ، قوة داخلية. 





 

| 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

| 



 ١٢
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  ). الفسيولوجية(الدوافع األولية الفطرية  -أ

  ).النفسية واالجتماعية(الدوافع الثانوية املكتسبة  -ب

  
  

  

  وسهولة التنبؤ بسلوك الفرد وضبطه ، لتسهيل دراستها ، ومن الضرورى تصنيفها فى فئات ، دوافع اإلنسان ال حصر لها.  
  *تصنيف الدوافع على أساسين من أكثر أسس التصنيف وأدقها تعبيراً عن خصائص الدوافع ويمكن *                 

  

  
  

  

      
  

  ومزود بها عن طريق الوراثة وترتبط   ، هى دوافع يولد بها الفرد * 
  .}بحفظ بقاء الفرد مثل الجنس واألمومة{ أو } بحفظ حياة الفرد مثل الجوع والعطش{                                                                

  
  

    


.دوافع يترتب على عدم إشباعها موت الفرد*  دوافع فسيولوجية خالصة  

دوافع فسيولوجية ذات 
  طابع اجتماعى

.تقوم على أساس فسيولوجى *   
.تحتاج فى إشباعها إلى فرد أخر *   
.يترتب على عدم إشباعها فناء النوع  *  

، تتشكل وفق معايير المجتمع *   
.وقيمه الثقافية والدينية واالجتماعية                            




  

  
  
  
  
  .) التدريب، التعلم ، الخبرة  (عن طريق مكتسبة  -*************       .ترتبط بالبناء النفسى واالجتماعى  -١

      
  



دوافع اجتماعية 
  عامة

.دوافع مشتركة بين جميع بنى اإلنسان *    
.بسبب تقارب الظروف البيئية واالجتماعية                      

.مجتمعهيكتسبها اإلنسان من خبراته وتفاعله مع *   
.  يتطلب إشباعها ضرورة وجود االَخرين وتشجيعهم*   






  .دوافع يتميز بها األفراد عن بعضهم البعض *   دوافع فردية
  .فيها الفرد يختص بها البعض دون االَخر بسبب إختالف الظروف النفسية التى ينشأ* 

                                .  
  .ال يتطلب إشباعها ضرورة وجود االَخرين *





  

| 

 

 

 



 ١٣
 حمادة عبدالفتاح/ ستاذإعداد األ سلسلة المیدان فى المواد الفلسفیة

| 

| 

    
  
  
  
  

    
  

    
    

  
  

  

  يتمثل فى التغيرات الفسيولوجية العديدة التى تصاحب االنفعال ومنها.  
  .راب ضربات القلب طاض  -٣***اضطراب معدل التنفس  -٢*** تغير فى ضغط الدم  -١
  .إتساع حدقة العين   -٥ *** المعدة مما يؤدى للشعور بالغثيان إثارة  -٤
  .العرق  إفرازات الغدة الدرقيةزيادة  -٧.**** جفاف الحلق نتيجة نقص اللعاب  -٦
  
  
  
  .تقديرنا المعرفي للموقف يسهم في  *

  .تحديد شدة اإلنفعال ونوعه  -٢.     تشكيل الخبرة األنفعالية  -١
             


    

  

  *وهـــــــو يشتمـــــــل علــــــى * 
  .األلفاظ واإليماءات واإلشارات  - ٣.**** األوضاع الجسمية  -٢.***** الحركات والتعبيرات الظاهرة   -١
  

  
  

     *ُعدد فوائد االنفعاالت فى النقاط التاليةويمكن أن ن *  

١- ُعد االنفعاالت من أهم وأقوى الروابط التى تديم المحبة والمودة بين الناس ت.  
  .وتوجهه وجهة إيجابية ، القوة الدافعة التى تنظم سلوك الفرد تُعد االنفعاالت بمثابة  -٢

  
  

  )تأهب أو استعداد لعمل معين ****** شعورية  فهو حالة (                                                 
}{

  .الفسولوجية التى تصاحب االنفعاالت فى حفظ حياة الفرد  تفيد التغيرات -٣
 

 

 
| 

 .وتشمل الفرد كله ، إلعاقة السلوك أو التفكير المعتاد نتيجة ، تنشأ عن مصدر نفسي ،جدانيةهو حالة و*  

 

 


 

 



 ١٤
 حمادة عبدالفتاح/ ستاذإعداد األ سلسلة المیدان فى المواد الفلسفیة

| 

| 

| 

  .تخدم التعبيرات الخارجية الظاهرة التى تصاحب االنفعال فى توصيل مشاعر الفرد لألخرين  -٤
   =}{  مما يساعد على  ،تساعد فى توصيل مشاعر الفرد لألخرين.  
  

–
  وليست الطائشة ، ولكن المقصود هى االنفعاالت الناضجة المعتدلة ، الت بعمومها اال يعنى الحديث عن االنفع، عند الحديث عن فوائد االنفعاالت

  .تعرض لألمراض النفسية الالمتطرفة التى تمنع التفكير السليم و
  
  
  

  * فالحكم على االنفعال يجب أن يُقاس بنتائجه ومن أمثلة ذلك*   

     قد يكون إيجابياً عند دفع صاحبه للتعامل المناسب مع الخطر الخارجى.  
  

    قد يكون إيجابياً إذا أعان على التخلص من الضغوط.  
  

  قد يكون سلبياً وذلك إذا خلق بذور التعصب األعمى.  
  

  قد يكون سلبياً إذا تحول إلى شماتة.  
  

  
  

  *يتميز اإلنسان الناضج انفعالياً بالسمات التالية * 
  

  .}الخوف من تحمل المسؤلية_ الخوف_ نانية األ{ن الميول واالتجاهات السلبية تحرر مم -١
. ال تتالعب به المثيرات التافهة  -٢


   (،التعبير عن االنفعاالت بصورة متزنة  -٣
  .ضبط النفس فى المواقف التى تثير االنفعال  قادر على -٤
  .حتى تهيأ الفرصة المناسبة ، ويؤجل اللذات ، يتحمل الحرمان  -٥
  
  

  

  * االنفعاالت المعتدلة على العمليات العقلية والسلوك تأثير*
  

  .يقوى الرغبة فى مواصلة العمل واإلنجاز  -٣** ينشط التفكير  -٢** يزيد الخيال خصوبة  -١
  

  * على العمليات العقلية والسلوك الحادة والعنيفةاالنفعاالت  تأثير*
  

 * وال يرى فى حبيبه إال محاسنه، فالشخص الثائر انفعالياً ال يرى فى خصمه إال عيوبه.  
 *فالطالب قد يعجز عن تذكر اإلجابة الصحيحة فى اإلمتحان بسبب الخوف الشديد.  

 * فيعميه االنفعال عن الكثير من الحقائق، فالشخص المنفعل بحده يركز ذهنه فى فكرة واحده.  

 * وسرعة تصديق الشائعات ، تقبل األراء دون فحص أو تمحيص.  

 * كالتطاول بالسب لألخرين.  



 ١٥
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 ١٦
 حمادة عبدالفتاح/ ستاذإعداد األ سلسلة المیدان فى المواد الفلسفیة

   

 

 * منها ما هو وهذه الحواس ، ينقسم بعضها إلى عدة حواس فرعية ، يجب االعتراف بوجود سبع حواس أساسية  مثل.  

  ) واإلحساس بالتعب  –واإلحساس بالعطش  –كاإلحساس بالجوع( 

  ================================================================================  

  *يمكن تلخيص عملية اإلحساس فى الخطوات التالية *                                                        
  

  
  . لكى تتم عملية اإلحساس ، وأن يكون على درجة مناسبة من الشدة ، أوالً البد من وجود مثير مناسب للحاسة *                                

  .وطبقاً لذلك توجد أنواع للعتبات الحسية ومنها ، ) العتبة ( يطلق على مستوى الشدة الالزم لإلحساس بالمثير اسم *                             
  ==================================================================  

  
  .ويقصد بها الحد األدنى لإلحساس بالمثير *  

  .فالمثير لكى يحدث إحساسنا البد وأن يصل إلى درجة معينة من الشدة وهى *                                                             
  .وذلك ألن مستوى شدتها أقل من العتبة المطلقة ، فنحن ال نشعر بذرات التراب على أجسامنا * 
     

  ،  
  .يرتفع بالصوت إلى أن يصل إلى العتبة المطلقة والتي عندها يبدأ المفحوص سماع الصوتثم ، دم أدوات تصدر أصواتاً منخفضة يستخ

  
 

 

  والتى تؤدى إلى ، ويقصد بها الحد األقصى الذى تصل له شدة المثير *                                 
مثال





  =========================================================  
  .هى الفرق فى االستثارة الذى يجعل الفرد واعياً لوجود فرق بين مثيرين *                                         

   .}العتبة الفارقة { ا نشعر بفرق هو فإن أى زيادة أو نقصان جيعلن


.  

  

| 
 .عن العالم الخارجى أو الداخلى لإلنسان ،ال المعلومات من خالل أعضاء الحستقوم باستقب، عملية عقلية معرفية * 

اإلحساس أبسط العمليات المعرفية 
حيث يقتصر دوره على تزويد الفرد 

بالمعلومات عن العالم الداخلى 
 | .والخارجى لإلنسان

    األلم، الضغط ، البرودة ، الحرارة (ب.( 

  

| 


 

 




 

 



 



 ١٧
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 إستقبال خاص بها يسمى لكل حاسة عضو}{ ويتكون من مجموعة من الخاليا العصبية مثل  
  طبلة األذن  –شبكية العين ( مثال .يتخصص المستقبل باستقبال المثير فى صورة طاقة معينة.(  

  
  
  تقوم المستقبالت الحسية بتحويل الطاقة إلى طاقة}{  ثم يتم نقلها إلي الجهاز العصبي  وخاصة ، لغة الجهاز العصبي  

  
  –{{المخ وذلك عن طريق العصب الحسي 

  
  

  ينشط اجلزء اخلاص بعملية تسجيل اإلشارت كإحساس، عندما تنتقل اإلشارات الكهربائية والكيميائية إيل املخ.  
  
  
  
  




 

  
  )).قالوا عن النىب صلى اهللا عليه وسلم((سلسلة                                                      

 





 
  
  

 

 

 



 ١٨
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  .غباته ويشبع حاجاتهررضى ألن مضمونه ي، وال يحتاج جهد من الفرد ، وهو االنتباه إلى شئ يحبه الفرد ويميل إليه *   )ىالتلقائ(االنتباه العفوى  -١

   .إلى جهد من الفردوع هذا النويحتاج ، التركيز على مثير معين  فىوهو االنتباه الذى يحاول فيه الفرد إجبار ذاته *   .ى دااالنتباه اإلر -٢
.لينتبه إليهفيبذل جهداً إضافياً ، وذلك الرتباط الدرس بمستقبله ،  يضطر الطالب االنتباه لدرس ال يحبه *   مثال  

  مثل االنتباه لصوت انفجار .  فيجبر على إختياره، هو االنتباه الذى يُفرض فيه المثير علي الفرد  رغماً عن إرادته*   االنتباه اإلجبارى  -٣
  
  
  

  
  

    .المثير القوى يجذب االنتباه أكثر من المثير الضعيف *   شدة المثير -١
    .فالمثير الذى يتكرر أكثر من مرة يجذب االنتباه *   تكرار المثير  -٢
     .االنتباه أكثر من المثير الثابت فالمثير الذى تتغير شدته ونوعه وحجمة يجذب*   تغير المثير  -٣
    .فالمثير المختلف عما يوجد فى مجاله يجذب االنتباه *   اختالف المثير -٤
    .ساكن نتباه من المثير الفالمثير المتحرك أكثر جذباً لال*   حركة المثير  -٥
    .فالمثير كبير الحجم يجذب االنتباه أكثر من المثير صغير الحجم*   حجم المثير  -٦
    .  فالمثير الظاهر القريب أكثر جذباً لالنتباه من المثير البعيد*   موضع المثير  -٧

  
  

    .نجذب الشخص الجائع إلى رائحة الطعام إذا تولد لديه دافع الجوعي*   الدوافع والحاجات  -١

  .ولكنها شديدة الحساسية ألى صوت يصدر عن طفلها، فاألم النائمة ال يوقظها صوت الرعد *   التأهب والتهيؤ  -٢

  .اختالف النواحى التى ينتبه إليها عدد من الناس تجاه المثير الواحديتضح اَثر الميول فى *   الميــــــــــــــــــول -٣
  مثال

  
  

 
|||| 
||||| 
||||| 

  

  

  

  

| 

 . استعداداً لمالحظته أو إدراكه أو تذكره أو التفكير فيه، تعنى توجيه الشعور وتركيزه فى شئ معين ، عملية معرفية * 

| 

| 
 

 



 ١٩
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  تشتت االنتباه هـــــــــــو* 
  .جذب انتباه الفرد إليه وإبعاده عن المثير األصلى، ظاهرة يحاول فيها مثير جديد ودخيل *                                                         

  مما يؤدى إلى ، للتغلب على المثير الجديد ، وفى هذه الحالة يحاول الفرد بذل المزيد من الجهد والتركيز * 
  

  .ضعفشتت ويَفإن انتباهه يُ، عالية من الخارج ضوضاء بإذا فوجىء ، فالطالب الذى يركز انتباهه فى موضوعات الدراسة *              
  

===========================================================================  
      

  
  

    
  

   
  

  
  

  .واجهت نمراً فى الطريقتخيل أن * 
على أنه حيوان مفترس ، تعطيه معنى * تركيز إحساسك فيه* فرؤية ألوانه الجذابة *  
–

  ).التخيل  –التفكير  –اإلدراك (يستطيع أن يوظفها العقل فى العمليات األكثر تعقيداً مثل، ألن جملة المعلومات الحسية التى نستقبلها بالحواس  *
============================================================================  

  .يساعد الفرد على ، وقلة الفاصل الزمنى بينهم من شدة تداخلهم ، إن التداخل بين العمليات الثالث                                  
  

  
  

  

  
  

  .الكلية ألى موضوع عادة ما يسبق إدراك أجزائه وتفاصيله فإدراك الصيغة * 
  وهذا هو السير الطبيعى لعملية اإلدراك* 
  

              
                

  
  
  
  

| 



 

  

| 
 . عملية معرفية نضفى فيها معنى وداللة على ما تنقله إلينا حواسنا وأحاسيسنا من معلومات * 

| 



| 

 


 



 ٢٠
 حمادة عبدالفتاح/ ستاذإعداد األ سلسلة المیدان فى المواد الفلسفیة

  
  
  

  قانون السياق  قانون اإلغالق  القانون
  تعريفـــــه

  
، أنها كاملة  علي غير كاملةهو إدراك الشخص لمثيرات *  

.بحيث يصبح لها معنى ،فيها  وذلك بسد الفجوات والثغرات  
  هو إدراك الشخص لمعني المثير وفقاً للمثيرات التي تلحقة *

  .أو تسبقة أو تصاحبه                       

يفيدنا في إدراك الكلمات الخطأ في الكتاب المطبوع إدراكاً صحيحاً *  أهميتـــــــه  
  

لكلمات الجديدة أو الغير مألوفة يفيدنا في إدراك معاني ا*    
.فى أكثر من جملة ، فقد تستخدم كلمة واحدة بأكثر من معنى *   

  
  مثــــــــال

)١٣(الذي بالوسط علي أنه رقم ك يتضح من الرسم إدرا .إدراك األشكال التالية علي أنها مثلث ومستطيل رغم عدم إكتمالها*  * 
نظرنا له أفقياً إذ إذا         إذا نظرنا له عمودياً وحرف *   

  


  

 هو المثير البارز الذي له خصائص بارزة = الشكل.  
  

  عليها الشكل الخلفية التي يظهر ( المثيرات األخرى األقل بروزاً = األرضية. (  
                               

   ٠بين الشكل واألرضية " تباين واختالف " يتم اإلدراك بصورة واضحة كلما كان هناك  
)

  غموض إدراكى}غموض إدراكي{األرضية في البروز يحدث  أما إذا تساوى الشكل مع..  
٠  

  
  *الخارجى ومنها  هناك عدة عوامل تعمل على توجيه إدراكنا للعالم*   

  

  
  
  
  

  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  وصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  العامل 
إختالف الناس فيما بينهم فى إدراك الشئ الواحد *   ة ــــــــالتعلم والخبرة السابق -١

 يرجع لما بينهم من فوارق فى الخبرة 

  

.يؤثر بال شك فى تفسيرنا للمثيرات *   .الحالة االنفعالية والمزاجيـــة -٢   
  .لها اُثر عميق فى تشويه ما يدركه الفرد*   .العواطف والميول واالهتمامات -٣


 تجاه معينإتحصر تفسير المثيرات فى زاوية و  

  .ما قيل فى األمثال الشعبية * 

  

    .أو ضد موضوع معين ،انحياز الفرد لموضوع معين*   التعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  -٤

  .بإشباعهااستبعاد الدوافع التى ال يسمح الواقع *   الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت -٥
  .الكبت يفسد إدراكنا للواقع وأنفسنا * 




  الصحة النفسيــــــــــــــــة  -٦
  ).االضطراب النفسى والعقلى (

  .موضوعياً وواقعياً فى إدراكه لألشياء ، فالصحيح نفسياً * 
  .يدرك أشياء ال وجود لها فى الواقع، المضطرب نفسياً*
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  .بهدف استرجاعها وقت الحاجة إليها، عملية معرفية تعنى تخزين ما تم اكتسابه من معلومات *   الذاكرة
  .عند الحاجة إليها وذلك ، قدرة العقل على استرجاع المعلومات التى تعلمناها *   التذكر

    

  .ومفهـــــــــــــــوم الذاكـــــــــــرة أشمل من مفهوم التذكــــــــــــر ، التذكـــــــــــــر هو نشاط الذاكـــــــــــــــــرة                                    
  
  
  

  * وتتضح أهمية الذاكرة فى، ذكريتأثر بشكل مباشر بما نَملكه من قدرات على الت، فكل جوانب سلوكنا وحياتنا *           





    
  
  
  

  

  *ويصعب الفصل بينهم تمثل نشاط الذاكرة ، هناك ثالث مراحل متكاملة ومتتابعة *                                
  

  الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  المرحلة
.وفيها يكتسب الفرد المعلومات*   مرحلة االكتساب -١  

.وهى تسجيل المعلومات فى مخزن الذاكرة للمحافظة عليها*   مرحلة التخزين - ٢  

 ،وهى استرجاع المعلومات من مخزن الذاكرة مرة إخرى وقت الحاجة إليها *   االسترجاع مرحلة - ٣
  

  
  

  

  *وذلك فى ضوء المدى الزمنى الالزم لتخزين المعلومات فى كل نوع، يمكن تحديد ثالثة أنواع للذاكرة *                                                   
  

  

  *****ا  ــــــــــــــــخصائصه****    
  

  .إلخ.. الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية فمنها . وفقاً لعضو الحس المسئول عن استقبال المعلومات ، تتعد أنواعها  *  أنواعهــــــــــــــــــــــا

. تحتفظ بالمعلومات على شكل صور حسية خام*   )الحفظ ( التخزيــــــــن   

. مدة تصل إلى جزء من الثانية تدوم المعلومات فيها *    ).دوام المعلومات فيها(المدة   

 .اإلحساس مرتبطة بعملية *   ارتباطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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  .تتعامل مع المثيرات التى ال تحتاج إلى التخزين لفترة طويلة *
  ).فى الحال ( على ما نفكر فيه األن  علل ألنها تحتوى.  )النشطة(تسمى هذه الذاكرة بالذاكرة العاملة * 

  

  *****ا  ــــــــــــــــــــــــــخصائصه****                                                                         
  

.الذاكرة طويلة المدىأو التى يتم استرجاعها من ، المعلومات التى ال تحتاج إلى تخزين لفترة طويلة  *  تتعامل مــــــــــــع   

.تدوم المعلومات فيها من ثانية إلى ثالثين ثانية  *  ).دوام المعلومات فيها(المدة   

 .ترتبط بعملية االنتباه  *   ارتباطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
  
  
  

  ). ––( مثل تتعلق بتذكر األحداث والخبرات والمعلومات التى اكتسبها الفرد * 
  .حيث أن المعلومات التى تصل لهذه الذاكرة البد من معالجتها ، ترتبط بعملية اإلدراك والتعلم * 

  
  

  .عوامل تتعلق بالموضوعات المراد تذكرها  -١
 * سهل تذكرهولتحقيق الفهم الجيد للموضوع نبدأ دراسته من العام إلى الخاص، الفهم الجيد للموضوع ي .  

 * الموضوع الذى يرتبط بأهداف لها معنى فى حياة الفرد يسهل تذكره.  
 * اسم شخص يكون أسهل عند ربطه باسم شخص أخر فتذكر. 

 *ومن ثم تذكرها وقت الحاجة إليها ، ساعد فى تثبيتها تكرار المعلومات فى أذهاننا ي.  
* تذكر األشكال الهندسية يكون وفق الخصائص المشتركة بينهما".  
 * تعلم لغة ( يساعد تطبيق الموضوع عملياً على سهولة تذكرة مثل.(  

  

  .عوامل بيئية خارجية اجتماعية - ٢
 *اءة الجو الهادىء تخزين المعلومات بكفسهل ي.  
 * أفضل من التعلم الذى ال تتخلله فترات راحة،)الممارسة الموزعة ( التعلم الذى تتخلله فترات راحة.  

 )الممارسة المركزة (

 *وينشغلون طوال العام ، فى األسابيع األخيرة فقط أيام االمتحانات  فى الدراسة تركيز الطالب
  .ألن حشو الذهن بمعلومات فى فترة قصيرة يعرضها للنسيان ، يرتكبون خطأً كبيراً ، باألنشطة األخرى

  
  

  

  العوامل الشخصية الذاتية   - ٣

 *فالمعلومات التى يتم تخزينها وقت االنتباه والنشاط من السهل تذكرها .  
.مع تخصص مكان لالستذكار واالبتعاد عن مكان النوم*   

 


 

 

|
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  .هو فقدان دائم أو مؤقت للقدرة على استدعاء معلومات تم تخزينها *  

  
  
  

  
  

  

  ****العوامل التى تؤدى إلى النسيان **** 
  

      وعدم استخدام المواد المختزنة في الذاكرة، يحدث النسيان بسبب مرور الوقت   التضاؤل

.ويحدث النسيان نتيجة تداخل المواد المختزنة مع بعضها البعض  التداخل   

.يحدث النسيان بسبب تخزين المواد بشكل أو بطريقة غير صحيحة  التشويه   

    .هو نسيان مدفوع وراءه دوافع الشعورية نتيجة لرغبة الشخص عدم تذكر مواقف مؤلمة  الكبت

  
============================================================================
============================================================================  

  سالم والمسیحیةالتسامح في اإل  
  التسامح في االسالم

  األعراف سورة) ١٩٩(}{ تعالى قال
  الحجر سورة) ٨٥(}{ تعالى قال
  النور سورة)٢٢(} { تعالى قال
  عمران آل سورة) ١٣٤(} { تعالى قال
  .الشورى سورة)٤٣(} { تعالى قال

  االنجیل في المسیحیة یدعوا للتسامح
  ٩ ایھ ٥ اصحاح متي انجیل في


   ٣٢ایات٦ اصحاح لوقا وانجیل


٣٣   

٣٤   

   
 ٣٧   


٣٨   



  

  خران السماویة دین تسامح  لیس عنف أو إرھاب لَالدیاأل
  
  
  

| 
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}{ 

  
  }َال ُيؤِمُن أََحُدُكم حتَّى ُيِحبَّ َألِخيِه ما ُيِحبُّ ِلَنْفِسه{

  
  رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم صدق

  رواه مسلم
  ٠١٠١٦٣٥٦٦٢٦/ت
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                       أصل الكلمــــــــــــات  

  
  كلمة فرعونیة تعنى الفول المطھو فى الفرن وللعلم قد عثر على الفول فى مدافن األسرة الخامسة الفرعونیة :  مدمس  #
  لمة تركیة األصل تعنى حاكم الدارك : حكمدار # 
  معناھا فى اللغة العربیة أى حرق بالنار  ) تقول لصاحبك حار ونار فیك( : حار ونار #   

  صل وتعنى اإلستحسانكلمة تركیة األ:    عفارم  #   
  كلمة فرعونیة وتعنى باللغة العربیة غرفة:  أوضة  #
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  التفكير االجتماعى قديم قدم اإلنسانية.  
 ومنها ، ساهمت جميع الحضارات اإلنسانية بنصيب كبير فى تطوير الفكر االجتماعى ولقد.  

     
  
  

                                                     أبرز إسهامات الحضارة المصرية القديمة فى تطوير الفكر االجتماعى  
  *النظام األسرى*

  .أسَسَها على الثقة والتسامح والتعاون و، إهتم المصرى القديم باألسرة *   
  ).نظم المواريث التى تحفظ لألسرة استقرارها وتماسكها (مثل إهتم بالتشريعات االجتماعية *                                       

  *النظام التربوى * 
  .ألباء واألبناءوترتيب مسئوليات ا، ة االجتماعية إهتم المصرى القديم بالتربية والتنشئ*                                     

  *النظام التشريعى والقانونى * 
  ..وعقاب كل من ينحرف، بتعاد عن اإلثم واَداب السلوك التى تقضى باال،  امتثل لقواعد األخالق*           

  .إنشاء محاكم لفض المنازعات القانونية بين األفراد *           
  

    
  
  وأرسطو  –أفالطون (روتها بظهور فيلسوفين هما الحياة الفكرية عند اليونانيين ذبلغت.(  

  
  

  

  ==================================================*ابـــــــن خلــــــــــــدون  - ١*
  

  *نشــــــأتـــــه*  
  ).م١٤٠٦(وتوفى فى مصر )م١٣٣٢(فى تونس ) عبدالرحمن بن خلدون(ولد  *
  ).الهدف  -المنهج  –وضوع العلم م(استوفى علم االجتماع على يديه كل الشروط الضرورية التى يجب توافرها فى أى علم من حيث  *
  .)علم االجتماع (الذى نسميه اليوم و) علم العمران(سس أُ) مقدمة ابن خلدون (وضع فى مقدمته الشهيرة * 

  *العوامل التى اَثرت فى فكر ابن خلدون* 
  

  .فى الوقت الذى انشغل فيه بالعلم والبحث ،قريبة من الحكم والسلطة  تهسركانت أ *
    بت فى نفسه ثَ والذى                                                                       

 *تقلد أعلى المناصبو،دم الملوك خ––  
  .واتصل بشخصيات كثيرة ، قام بأسفار كثيرة  *
  . وقوة المالحظة ، ز بعقلية دقيقة يمتاكان رجالً ذكياً  *
  

  
 

| )نزعة دينية( 

| 

تاریخ مصر 
الفرعونیة ُیعد 

حجر األساس فى 
تاریخ اإلنسانیة 

إرساء قواعد و
 المدنیة

| 
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  *ران البشرى وضرورتهبن خلدون إلى وجوب قيام علم العمكيف اهتدى ا*
  ،،،،، واستعرض كتب التاريخ لمراجعتها ،قرأ تاريخ العالم اإلسالمى  *

  *لتصحيح الوقائع التارخية، الظواهر   وجد أن الحاجة ماسة إلى علم شامل *          
  ).علم العمران البشرى ( ومن هنا ضرورة قيام علم جديد وهو * 

  "*ابــــــن خلـــــدون"عند  العمران البشرى دعائم * 
  
  

  .تحقيق حاجاتهفالفرد قاصر عن ، أكد أن االجتماع اإلنسانى ضرورى * 
  .أشياء تدرس كما تدرس الظواهر الطبيعية  وبهذا تكون الظواهر االجتماعية،مثل الظواهر الطبيعية ،يرى أن المجتمع شيء طبيعى يخضع لقوانين ثابتة * 

  
ألن العمران البشرى الذى جاء به قد عنى ، ابن خلدون بذلك ال يكون المؤسس لعلم االجتماع *                                           

  ).ىاالنثروبولوجيا ودراسة التراث الشعب(بظواهر أصبحت مجاالً للبحث فى علوم اجتماعية غير علم االجتماع مثل 
  

  

  
  

  *مالمــــــح المنهـــــج عنـد ابن خلـــدون *   
  .بوضوح منه إال بعد أن يتأكد، يجب على الباحث عدم قبول أى شئ * 
  .مقارنة بين ماضى الظاهرة وحاضرهاالتزام الباحث بمنهج ال* 
    .ضرورة التوصل إلى القوانين التى تحكم العمران البشرى وظواهره * 
  .ضرورة القيام بالمالحظة الدقيقة للظواهر االجتماعية* 

  
  

  

  .التى تحكمها والتوصل للقوانيين . ووظيفتها ، تتحدد فى الكشف عن طبيعة الظواهر االجتماعية *   أهداف نظرية مباشرة
أهداف عملية فنية 

  تطبيقية غير مباشرة
  .قائع التاريخ وتعليل حوادثهالتى تم التوصل إليها فى تصحيح وتتحدد باالستفادة بالقوانين * 

  

  =================   ) *رائد علم االجتماع الحديث (  أوجست كونت -٢*
  

  *وضرورتهاالجتماع كونت إلى وجوب قيام علم  كيف اهتدى*                     
  .م١٧٨٩قبل الثورة الفرنسية ، وإنقاذه من الفوضى واالنهيار فى كل المجاالت ، رغبته فى إصالح المجتمع الفرنسى * 
  ).أسلوبان متناقضان للتفكير (ازدواجية التفكير فى ) كونت(لة الفوضى التى يراها تتلخص حا* 

  

  .ويستخدم عند التفكير فى الظواهر الطبيعية والكونية *   .عى األسلوب العلمى الوض
  .ويستخدم عند التفكير فى الظواهر االجتماعية*   .األسلوب الفلسفى الدينى 

  

  .جميع ظواهر الكون بما فيها الظواهر االجتماعية لليصبح منهج عام ،ألسلوب العلمى لذلك يطالب بتعميم ا* 

 

لناس معك قد يختلفون ا
م فى أرائك ولكن ال تجعله

يختلفون فى شيء واحد 
 هو احترامك.
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  "*كونــــــت"اع عند االجتمـــــــــــــــدعائم علـــــــــــم * 
  

  

     
  

  . يرى كونت أن دراسة الظاهرة االجتماعية هى موضوع علم االجتماع*                                                                  
  
  

  .عند بحث الظواهر االجتماعية  دعا إلى ضرورة االلتزام بعدد من القواعد المنهجية * 
  .والتوصل للقوانيين التى تحكمها، لفهم الظواهر وتفسيرها ، والمنهج التاريخى ،  نهج المقارنموال، والتجربة ، المالحظة    حدد استخدام* 

  
  

    ).الديناميكا االجتماعية ( قوانين الحركة  -١والتى قسمها إلى قسمين  ، التوصل للقوانين التى تحكم المجتمع * 
  

  ).اعيةاإلستاتيكا االجتم(قوانيين الثبات والنظام  -٢                                                                                                          
  

  .============================)إرساء القواعد العلمية لعلم االجتماع (اميل دور كايم  -٣* 
  

  *نشــــــأتـــــه*  
 حيث كان مجتمعاً محافظاً تسوده عالقات اجتماعية مباشرة ، قضى فى هذا المجتمع البسيط طفولته ، فى والية إبينال ) م١٨٥٨( ولد فى فرنسا.  
 ولكن لم ينسى ارتباطاته األولى وربطه بالنمط الجديد المتنوع ، حيث المجتمع المتنوع ) باريس(إلى انتقل.  

  *فى إرساء قواعد علم االجتماع)دور كايم(جهود * 
  .علم االجتماع ومناهجه فى الدراسة حدد ميدان* 
 *نى بدراسة الظواهر االجتماعية دراسة مستقلةع.  
  ية بوصفها موضوع لعلم االجتماع فسر الظواهر االجتماع* 
   ، أكد على ضرورة دراسة الظواهر االجتماعية كأشياء * 
    .ميز بين نوعين من التضامن هما * 

  )يتصف المجتمع(التضـــــــــــــــــــامن العضوى  )يتصف المجتمع(التضــــــــــــــامن االَلى
  ..ختالفات بين األفراد يتسم بضيق اال*
  ،صص المهنى الدقيقفراده ال يعرفون التخأ*
  .ويتمسكون بنفس القيم  ، األشخاص متشابهون لهم نفس المشاعر*

، الذى يمتاز بالتخصص المهنى ووهو التضامن الذى يكون بين سكان المدينة *
  حيث ال تستقيم الحياة بغير التساند المهنى 
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  "*دور كايم"اع عند دعائم علـــــــــــم االجتمـــــــــــــــ* 
  
  

  حدد موضوع علم االجتماع * 
  عَرف الظاهرة االجتماعية وهى * 

  ).المدرسة والمعهد (نظام اجتماعى يمارس من خالل مؤسساته ) التربوى النظام (مثل ) نظام اجتماعى يُمارس من خالل مؤسساته ( 
  

  
  

  .كأساليب لدراسة الظواهر االجتماعية، وتتبع الظواهر االجتماعية وتفسيرها ، استخدم المالحظة والمقارنة * 
  
  


حتى نصل بالمجتمع إلى التضامن ،بهدف حل المشكالت االجتماعية ، الكشف عن القوانين التى تحكم الظواهر االجتماعية 

  .وتقسيم العمل الفعال ، االجتماعى المنشود 
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 نسانس ما يسمى الطبيعة االجتماعية لإلعلم يدرس اإلنسان بإعتباره كائن اجتماعى أو يدرعلم االجتماع .  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  *وعموماً يمكن تعريفه، تعددت تعريفات علم االجتماع وتنوعت بتعدد الباحثين * 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  *يفيد علم االجتماع ويُمكن دَارسيه*
  .وكيفية انتظام الحياة فيه، الحصول على صورة عن مجتمعه  -١
  .والقدرة على التنبوء بما سيحدث مستقبالً، االجتماعى فى العالم فهم أنماط التغير  -٢
  .در كاف عن العمليات االجتماعية تحصيل ق -٣
  .المساهمة فى تطوير الوسائل التى تساعد فى حل مشكالت المجتمع  -٤
  )الخدمة االجتماعية..( الجتماعيةتأهيل نفسه للعمل مستقبالً فى أحد ميادين العلوم ا -٥
  
  

  
  

    
  
  
  

 .وقواعد منهجية ثابته، على أسس علمية فهماً قائم ، الفهم المنظم للظواهر المدروسة يساعد على * 
  *وفيما يخص علم االجتماع *    

  .ايا المجتمعية الجوهرية من خالل المعالجة العلمية للقض* 

  
 

 

والكلمة مشتقة من مقطعين األول التينى . م وهى تعنى علم االجتماع ١٩٣٨عام أول من استخدم كلمة  يعد * 
  والثانى يون، ويعنى مجتمع  

 

 . بهدف التوصل إلى القوانين الحاكمة لنظامه وتغيره ومشكالته ، هو علم دراسة المجتمع دراسة علمية * 

 

 

 .والتحكم فيها، بهدف تفسيرها والتنبؤ بحدوثها ، مجموعة الخطوات المنظمة التى يتبعها الباحث فى دراسته لظاهرة معينة * 
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  *مصادر املنهج التارخيى*

  
  

  .وصف الظاهرة االجتماعية  - ١ 
  .من حيث ،يعنى التعرف على خصائص الظاهرة االجتماعية *                            

  .حجمها وتطورها عبر الزمن  -٢.   ***** نشأتها  -١                                                                  
  
  

  

  تفسير حدوث الظواهر االجتماعية  -٢
  .وعالقتها بالظواهر االجتماعية األخرى ، وتعنى معرفة األسباب والعوامل التى أدت إلى انتشار الظاهرة *                                 

  
  

  التنبؤ بحدوث الظاهرة  -٣
  .فى المستقبل  ر االَخرى نستطيع التنبؤ بما ستكون عليهبعد معرفة خصائص الظاهرة وأسبابها وارتباطها بالظواه* 

  .عليهامعرفة النتائج المترتبه * ا
  
  
  

  

 ومنها تستخدم البحوث االجتماعية منهجاً واحداً وهو المنهج العلمى ولكن بصور وأشكال مختلفة. 

  المنهج الوصفى - ١
  

  .وصف خصائص الظاهرة أو جماعة اجتماعية معينة أو مجتمع ما *  يقوم على 
  . جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها*  يعتمد على 

  . حينما يكون على علم بأبعاد الظاهرة المراد دراستها*  يستخدمه الباحث 
  .أو رغبة الباحث فى جمع معرفة أكثر عن جوانب الظاهرة، دراستها  عندما يكون للظاهرة جوانب لم تتم*  فائدة استخدامه 

   

  .ىــــــــج التاريخــــــــالمنه -٢
  .ويُعد ابن خلدون رائد المنهج التاريخى، تعطى الدراسات التاريخية عمقاً ألى دراسة اجتماعية *      
  .وتحولها ، وكيفية تكونها ، فهم الظواهر االجتماعية فى الحاضر ال يكتمل إال بمعرفة تاريخها *      
  .التنبؤ بمستقبل الظاهرة ال يتحقق إال بمعرفة مسارها السابق *      
  
  
  

  مصــــــــــــــادر ثانــــــوي  مصــــــــــادر أوليــــــــــة

فالبد من معرفة متى بدأت هذه الظاهرة ؟ ومدى انتشارها فى ، لو أردنا دراسة مشكلة مثل مشكلة زيادة تكاليف الزواج فى المجتمع " مثــــــــال  
 .جتمع ؟ وكيف تطورت عبر الزمن؟ الم

 ".خرىة عالقتها بالظروف االقتصادية االَفالبد من معرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة ومعرف، الزواج و أردنا تفسير ظاهرة زيادة تكاليف ل"مثــــــــال  

 ".بعد دراسة ظاهرة زيادة تكاليف الزواج نتنبأ بمشكالت ناتجه عنها مثل تأخر سن الزواج والعنوسة وانخفاض معدل المواليد"مثــــــــال  

 

الماضى دراسة ظاهرة تغير النسق القيمى فى القرية المصرية خالل النصف األخير من القرن  "مثــــــــال  
."  
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  تصنيف املسح االجتماعى

  

  

  منهـــــــج المســـــح االجتماعـــــى -٣
  

  .الدراسة العلمية للظواهر الموجودة فى جماعة معينة وفى مكان معين *  تعريفه 
  . وليس ماضيها االجتماعى، ى الوقت الحاضر ف حيث يتناول أشياء موجودة،حاضر ينصب على الوقت ال*  توقيته 

  .وهو أفضل الطرق لوضع بيانات وصفية، ووضع برنامج إلصالحها ، الكشف عن أوضاع قائمة للنهوض بها *  هدفه 

  . دراسة عينات مختارة تمثل أفراد المجتمع*   قائم على

  .نسبة الطالق   -نسبة المتزوجين وغير المتزوجين  –نسبة الذكور واإلناث  –حجم األسرة  –دراسة خصائص السكان *  أمثلة على موضوعاته
  .وزارة التخطيط واإلحصاء واإلسكان واالقتصاد والزراعة والصناعة واألحزاب السياسية*   جهات تستخدمه

  

    
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  

  منهج دراسة الحالة  -٤
  وعدم االكتفاء بالوصف الخارجى، أساس التعمق ||||  علىيقوم. 
     صغيرة جداً قد تكون فرداً أو مجموعة محدودة العدد  |||| العينة. 
  تحديد العوامل المؤثرة فى الظاهرة المراد بحثها     ||||| هدفها. 
 نعجز عن استخدام المناهج االَخرى كدراسة عندما\\\\\ ؟؟؟؟ متى يستخدم 

 )".السجون واألحداث(االنحراف األخالقى لنزالء المؤسسات اإلصالحية "                                    
  تستخدم أدوات بحث عديدة لجمع المعلومات مثل   ||||أدوات البحث 


                                                            ُمكن الباحث باإلحاطة بكل جوانب حياة المبحوثوالتى ت  

  
 الحقاره من

} تباهيك المتكرر بنعمه تملكها أمام من يفتقدها{

  .الوثائق والحفريات واالَثار *
  .ويفضل استخدامة لمستخدم المنهج التاريخى عن المصادر الثانوية 

   ماينقل أو يشتق من المصادر األولية*

  التصنيف وفقاً لمجال البحث  -١
  .المسح الذى يجرى على المجتمع ككل وهو*  مسح عام 

  وهو المسح الذى يجرى على قطاع معين من المجتمع مثل *  خاص مسح

  التصنيف وفقاً لمدى التعمق فى البحث -٢
  . يهتم بوصف الظاهرة فقط*   مسح وصفى  
  يهتم بالتفسير والتحليل فى ضوء نظرية تحدد أسباب حدوث الظاهرة*  مسح تحليلى 
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 ٣٤
 حمادة عبدالفتاح/ ستاذإعداد األ سلسلة المیدان فى المواد الفلسفیة

| 

| 


   


  

  كما ال يتحقق وجود الجماعة إال بوجود أفراد يتعامل بعضهم البعض ، إنسانيته من المجتمع فهو يستمد ، اإلنسان مهيأ بطبيعته للحياة فى المجتمع.  
  ويدرس المجتمع كمركب كبير لهذه الجماعات ، كما يدرس الجماعة كوحدة فى المجتمع ، ويدرس علم االجتماع اإلنسان كفرد فى جماعة.  





  
  

  ال يوجد مجتمع إنسانى أو جماعة اجتماعية بدون بناء اجتماعى.  
 نصب الدور األساسى لعلماء االجتماع على دراسة البناء االجتماعى ي.  
  

  


 

 
 
 يتكون البناء االجتماعى من   

  يزاولها األفراد والجماعاتدوار االجتماعية التى األ -٣********* نظــــم اجتماعية  -٢**** جماعات اجتماعية  -١ 
              

  .كُلّ متكامل ومتشابك األجزاء تتداخل عناصره مع بعضها البعض  -١
    .ولكن يستدل عليه من خالل الصورة المحسوسة للعالقات االجتماعية بين األفراد، ال يالحظ مباشرة  -٢
                         . فمن أهم شروطه الحفاظ على تماسكه واستمراره فترات طويلة، وثابت نسبياً مستقر  -٣

  .}رار الدينامى المتغير بل هو االستق ، رار هنا ليس استاتيكياً جامداً االستق{             


  .وكشف عناصر الضعف وعالجها، ويها تساعد فى الكشف عن عناصر القوة داخل المجتمع فتق -١
  .تنمية المجتمع جيه الجهود المبذولة لتساعد فى تو -٢

 
 

  .تسمح بإقامة عالقات مستمرة ومستقرة ، لفترة طويلة من الزمن ، هو جماعات من البشر تعيش على قطعة محددة من األرض * 
                                                     

 

  . إال أنهم وضعوا تعريفاً له وهو ، رغم عدم إتفاق العلماء على تعريف للبناء االجتماعى * 
 "".والجماعات المختلفة التى يتكون منها ، يشتمل على النظم األساسية السائدة فى المجتمع ، هو كُل مركب ""                     
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  ومشكالت، توفر دراسة البناء االجتماعى المعلومات الدقيقة عن تاريخ المجتمع وأحوالة  -٣
  
  
     




 ) يرتبط مركز ومكانة الشخص بقيامه بدور معين داخل الجماعة(




  .دون سعى لتحقيقها، التى تنتقل للفرد من خالل الميالد أو الميراث أو النظام االجتماعى وهى المكانة * 

 ––
  .يها الفرد بمجهوداته وهى التى توصل إل* 

––







ففي وسط خضم غریب من األحداث المتوالیة كان سیمونیدس ) سیمونیدس(من الممكن تقویتھا وترجع أصول ھذا الموضوع إلى شاعر إغریقي یسمى 

الشخص الوحید الذي بقى حیًا بعد كارثة تمثلت في سقوط سقف صالة طعام وكانت جمیع أجسام الضحایا مشوھة بشكل یصعب التعرف علیھا ولكن 
  . كان قادرًا على التعرف على جمیع الضحایا عن طریق تذكر الضحایا على مقاعدھم ومن ھنا بدأت دراسة تقویة الذاكرة سیمونیدس

  من طرق تقویة الذاكرة                                                                           
  ......).كرر قراءة الدرس أكثر من مرة سوف تحفظھ )) (وكرره مرتین في سركإذا قال شخص جدید لك أسمھ فأنظر آلیھ : ((التكرار  )١
  )).إذا طلب منك شخص أكثر من شئ حاول الربط بینھم: ((الربط  )٢

وبعد الفطار ونشرب ) بالعیش(ونآكلھ )) فول((أربط بینھم أي تقول أشتري ......)) شاي وسكر  –فول  –عیش (أشتري لي ((مثال األم تقول لك 
  )سكر(ونضع فیھ ) شاي(
  .فشبھ باللون األحمر) أحمد األحمر(شبھ الشئ بشئ آخر مثل قول لك شخص أن اسمھ : التشابھ  )٣
  ).٥٧دیسمبر (فأرمز لھ بــ ) ١٢٥٧(إذا كنت تتذكر رقم معین مثل : الترمیز  )٤
  ......).ملزمة للنظر فیھا حفظ الدرس استخدام الكتاب أو ال: (لتذكر الشئ حاول استخدام وسیلة مثل: الوسیلة  )٥

  ھذا اختبار حقیقي للجھاز العصبي
  :بھدوء حاول التالي

  .بدون استخدام المؤشر، أو أیة وسیلة أخرى، فقط بالنظر
  c: حاول إیجاد الحرف

ooooooooooooooooooo oooooooooooooooo oooooooooooooooo 
ooooooooooooooooooo oooooooooooooooo oooooooooooooooo   
ooocooooooooooooooo oooooooooooooooo ooooooooooooooo 

   

  ٦ ابحث عن الرقم: إذا تم ذلك، فاآلن
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩  
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩  
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩  
٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ ٩٩٩٩٦٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩     

 n: ابحث عن حرف: ثم اآلن
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mnmmmm 
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  .. أو الوضع االجتماعى للفرد بالنسبة لغيره من األفراد ،هى المركز الذى يشغله الفرد فى المجتمع* 
 

 

  .ويمثل الجانب السلوكى للمكانة االجتماعية ، لتحقيق مكانته االجتماعية ، به الفرد فى مركزه االجتماعى من أفعال هو مايجب أن يقوم * 
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  ...ھذه لیست مزحة 
  .إذا كنت قد تمكنت من اجتیاز االختبارات الثالثة

  .عقلك ممتازوأنت بعید بإذن اهللا من اإلصابة بمرض الزھامیر.بإمكانك إلغاء موعدك السنوي مع طبیب األعصاب
  
  

  
    

    
  
  

 الحیاة االجتماعیة ال یكون إال من خالل فھم الجماعات المختلفة التى یتكون منھا المجتمع  إن فھم طبیعة.  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



  

  ميز  بين نوعين من الجماعات.  


  .نسبياً كبيــــــــــــــــــــــــــــــرة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم *   .صغيــــــــــــــــــــــــــــــــرة الحـــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــم* 

  .العالقات بين أفرادها مباشرة * 
  ).الدم والقرابة ( الروابط بين أفرادها عاطفية * 
  ).نحن(بكلمة ينصهر الجميع فى وحدة مشتركة يتم التعبير عنها * 

  ..والعالقات الرسمية الغير مباشرة ، تجمع بعض المصالح واألهداف الخاصة * 
  .يشارك فيها األفراد بالقدر الذى يحقق المصالح الشخصية * 

––_ 
  




 على النحو التالى ،  وتتأثر بها، بمعنى أن كل منهما تؤثر فى األخرى ، العالقة بين الجماعة األولية والجماعة الثانوية عالقة تبادلية .  

  .من حيث الدخل مثالً، يتأثر بدوره فى العمل ، األسرة فدور األب فى *  .تؤثر الجماعة الثانوية على وظيفة الجماعة األولية* 

  


الجماعة من أجل تحقيق أهداف ، وتحديد أدوار ، ونشاط متبادل ، وعالقات اجتماعية ، ينشأ بينهم تفاعل اجتماعى ، تجمع من فردين أو أكثر * 
. 

وجود هيكل  -١
 .تنظيمى للجماعة

وجود درجة من  - ٢
 التفاعل بين أفرادها

 الشعور باالنتماء -٥
 .للجماعة

وجود مصالح  - ٣
مشتركة بين أعضائها 

. 

وجود عدد من األهداف  -٤
 .والقيم والمعايير المشتركة
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). وجود مشكلة فى األسرة يؤثر سلباً على العمل(،يؤثر على دوره فى العمل  ، دور األب فى األسرة*  .تؤثر الجماعة األولية فى الجماعة الثانوية *   
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

    
  
  
  
  

  

  

 * واالستهالك ، ة وروتوزيع الث، واالنتاج ، العمل.  

 * واستمرار العالقات التى تقوم على المحبة والتعاون ، المحافظة على النوع.  

 * والطمأنية النفسية ، االعتقاد بوجود قوة منظمة للكون.  

 * وضمان الحقوق كالتعبير عن الرأى ، األمن والحماية االجتماعية.  

 * واالندماج فى جماعات والتكيف معها ، التعليم.  

 * والتنفيس عن الضغوط ، وتجديد الحيوية ، االستمتاع بوقت الفراغ.  

٧   * للحصول على الحقوق ، والمتحضرة معرفة األساليب المشروعة.  
  

  
  
  
  

========================================================================  
  
  
  
  

                                  
                               

  

  .نقل التراث الثقافى من األجيال الماضية إلى اإلجيال الحاضرة* 
  .تنمية القيم واإلتجاهات المرغوبة اجتماعياً * 
  .صياغة شخصية المواطن بما يتفق مع أهداف المجتمع * 

  
 

  التى يجمع عليها األفراد لتنظيم سلوكهم، مجموعة المعايير المنظمة والمتفاعلة فيما بينها * 
 . .وتحديد عالقتهم ببعضهم البعض 

  ،ينبغى له أن يتبع عادات وأعراف وتقاليد معينة ، لكى يتزوج الفرد ويكون أسرة * 
) الخ....الخطوبة والمهر وعقد القران ( وأن يسلك أنماط السلوك المرتبطة بالزواج مثل ، تحظى بقبول عام فى المجتمع 

 

 

 . بهدف إعداد األفراد كى يصبحوا مواطنين صالحين ، هو مجموعة العمليات والجهود التى توجه لنقل المعرفة والمهارات والقيم بطريقة رسمية وغير رسمية *
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  .مواجهة مشكالت المجتمع المتعددة* 
  .الفضيلة والقيم األخالقية فى األبناءغرس * 

  
  

  
==============================================================================  

  
  
  
  

  

  
  

* رأس المال –العمال  –األرض ( وتشمل ثالثة عناصر ، وهى جمع واستغالل الموارد البشرية والطبيعية فى إنتاج السلع والخدمات.(  

 * ونقل المنتجات من الهيئات اإلنتاجية إلى الهيئات االستهالكية، وهى تعنى توزيع حاصل اإلنتاج على المواطنين.  

 *وهى استخدام حاصل اإلنتاج من سلع وخدمات فى إشباع حاجات األفراد  

  
  

    
  

  .يرتبط النظام االقتصادى إرتباطاً قوياً مع النظام السياسى * 
  ).الحكومة ( حيث يستهدف النظام االقتصادى تحقيق األهداف االقتصادية التى تحددها المؤسسة السياسية * 

  .يرتبط النظام االقتصادى إرتباطاً قوياً مع النظام األسرى* 
  )المزارع  ،المصانع ( وتحصل على السلع التى تقدمها ،حتياجاتها المعيشية فى تنشيط حركة الشراءيسهم توفير األسرة ال*   

  فهى بذلك توفر عائداً اقتصادياً                                                  
  =================================================================================  

  
  
  
  
  
  
  
  
  .وتخفيف التكالب على الثروة ، تقنين توزيع الثروات  -٢.****** إشباع الحاجات األساسية ألبناء المجتمع  -١
  . تسخير الموارد االقتصادية لخدمة األهداف العليا للمجتمع  -٣

  .السلطةوتنظيم عملية تدرج ، تحديد عالقة الدولة بمواطنيها   -٤ 
  
  
  
  

  *ويقصد بتنظيم الدولة هو تحديد العالقة بين الدولة والمواطنين *   
  

  .النظام الديمقراطى  -١
  . بشكل مباشر عن طريق االستفتاءات أو غير مباشر عن طريق ممثليهم فى المجالس النيابية ، حيث يشترك المواطنون فى وضع القوانين *                              

  .فرض فيه القوانين فرضاً من الحاكم أو الملك ت*  .النظام الديكتاتورى أالستبدادى  -٢
  *يقتضى نظام الدولة ثالث سلطات مستقلة * 

  

 * وتتولى الرقابة على السلطة التنفيذية، وتختص فى تشريع القوانين . وتتمثل فى البرلمان والمجالس النيابية.  

 

 . من أجل استغالل الموارد البيئية بهدف إشباع الحاجات األساسية ، والعادات والتقاليد واألفكار المتفاعلة مع بعضها ، هو جملة الوسائل المستخدمة *

 

 

 

  ،وتحديد العالقة بين الحاكم والمحكوم ، مجموعة الظواهر واألنماط والنصوص القانونية المتصلة بطريقة الحكم فى المجتمع هو *
 .. توفير األمن والحماية والعدل والرعاية ألفراد المجتمع والمجتمع نفسه، وتحديد اإلجراءات التى تضبط العالقة بين أبناء المجتمع  
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 . هو مختلف صور التحول التى تطرأ على كل جوانب الحياة فى المجتمع خالل فترة زمنية معينة *    

 . أو من مرحلة إلى إخرى ، هو انتقال المجتمع تدريجياً دون قفزات من حالة إلى حالة *    

 . . وازدياد اعتماد المجتمع على الوسائل العلمية فى مواجهة مشكالته، هو تحول نحو األفضل فى خصائص المجتمعات *    

 عهى تعنى توظيف الموارد الطبيعية والبشرية والوسائل العلمية فى برامج مدروسة ومخططة بهدف تحسين المستويات المادية والمعنوية للمجتم*   

| 

 * م للوطنابما يحقق الصالح الع، وتختص فى تنفيذ القوانين . وتتمثل فى الحكومة.  
 *والمواطنين وبعضهم البعض فى إطار حكم الدستور والقانون،والدولة والمواطنين،تختص بالفصل فى الخالفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .  

  
  .مواطنیھا  سلطة الدولة الكاملة على جمیع: والسیادة تعنى ، بقاء أى دولة مرھون بتحقیق سیادتھا *                             

  

  
    

    
  
  
  
  
  نتعرف على مجموعة من التعريفات التى تتشابه فى أذهاننا وتتقارب مع تعريف التغير االجتماعى، قبل أن نضع تعريفاً للتغير االجتماعى.  
  
  

    
    

  
  
  

  
    

  .حيث أن المجتمع اإلنسانى يشبه الكائن الحى فى تطوره فى منظور البعض، اُستعير مفهوم التطور من علم األحياء *   
  
  
  

    
    

 
  

    
      

  
  .التغير وتوجيههالتنمية تقوم على إرادة اإلنسان وعلى التخطيط الذى يعنى تنظيم *   

  
  
  
  
  






، ثر ملموس فى إحداث التغير االجتماعى الطبيعة لها اَ*   
.االجتماعى رتدفعه للتغي، جود به الطبيعة على اإلنسان ما ت فكل  


.  


 

 وعليه فإن التقدم والتخلف مرهونان، ومستوى المعيشة واألجور ، والعمالة ، ؤثر على البطالة الكثافة السكانية ت* 
  .العامل السكانى حاسماً فى إحداث التغير االجتماعىولهذا أصبح  .بالحركة السكانية

 * كلما أدى إلى إحداث التغير االجتماعى ، كلما حدث تغير ثقافى مادى أو معنوى.  



.من خالل تحقيق الرفاهية لإلنسان ، تؤدى العوامل االقتصادية دوراً بارزاً فى إحداث التغير االجتماعى *   
–– .  
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| 

 * مـــــــــن خــــــــــالل. األفضل للمجتمع فالحكم الديمقراطى يسهم فى التغير االجتماعى نحو  
.  

 *  
  
  


  
.والقيم واألخالق أيضاً ، تؤثر الحروب على طبيعة العالقات االجتماعية بين الناس *   

                      خلفه من تشريد وتدمير وحركة السكان من خالل ما ت.  

  السلــــــبىمثـــــــــــال للتغيـــــــــــر   اإليجـــــــابىمثـــــــــال للتغير 





.  

    *الزعماء والقادة لهم دوراً كبيراً فى إحداث التغير االجتماعى.   
–  




.ثر فى التغير االجتماعىذات اَ فاالختراعات واالبتكارات واالكتشافات العلمية *   

  
  
  

  

    




  






  
  
  
  

  


  .التغير الذى يحدث نتيجة تفاعالت تتم داخل المجتمع نفسه * 


  .نتيجة إلتصاله بغيره من المجتمعات ،التغير الذى أتى من خارج المجتمع * 
  

  
  

  ألقاب ٠٠ألقاب  
  سيدنا شعيب عليه السالم    : خطيب األنبياء   •
  سيدنا عيسى عليه السالم: كلمه اهللا ، روح اهللا   •
  سيدنا داوود عليه السالم: خليفه اهللا   •
  سيدنا يونس عليه السالم: النون ذو   •
  سيدنا العباس بن عبد المطلب رضى اهللا عنه: ساقى الحرمين   •
  سيدنا جعفر بن أبى طالب رضى اهللا عنه: ذو الجناحين ، الشهيد الطائر   •
  اسماء بنت أبى بكر رضى اهللا عنها: ذات النطاقين   •
  اهللا عنهحمزة بن عبد المطلب رضى : أبو الشهداء ، أسد اهللا   •
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  أبو عبيدة بن الجراح رضى اهللا عنه: أمين األمه   •
  خالد بن الوليد رضى اهللا عنه: سيف اهللا المسلول   •
  جعفر بن أبى طالب رضى اهللا عنه: أبو المساكين   •
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| 

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  


  *ألنها تشكل شخصية الفرد ، وأكثرها تأثيراً على الفرد فى مختلف مراحل حياته ، تعد التنشئة االجتماعية من أهم العمليات االجتماعية * 
  .وقد حظى موضوع التنشئة االجتماعية إهتمام الكثير من العلماء على مر العصور ومنهم * 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 .االستقالل الذاتى واالعتماد على النفس  -٢.  ****    والتألف مع األخرين ، التكيف االجتماعى  -١
  .تعلم األدوار االجتماعية -٤.  *** اكتساب القيم الدينية واالجتماعية والروحية  -٣

  
  
  

  




  
  
  
  

 *نشئ المجتمع من أجل تحقيق أهدافه عدداً من المؤسسات للتنشئة االجتماعية لألفراد ومنها األسرةي*  
  

  
  
  "  

))سليمة ليصبحوا أشخاص يتصرفون بطريقة ، سمون المسئولية وتربية األبناء يتقا، م واألبناء تتكون من األب واأل، هى جماعة اجتماعية صغيرة  ((        
  *****أهمية األسرة فى عملية التنشئة االجتماعية ******
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  .إشباع الحاجات األساسية للطفل -١
  .تعليم الفرد مختلف المهارات والمعارف األوليه -٢
  . ورقيب معها على سلوك الطفل،  رقيب على مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى -٣
  .للطفلتحدد األنماط السلوكية  -٤
  
  
  
  

  ،تختلف أسالب التنشئة االجتماعية وأهدافها بين المجتمعات *
  ، وداخل المجتمعات األسرية داخل المجتمع الواحد                                                                                                      

  .وفى األسرة الواحدة من وقت إألى أخر  
  . =============================================فروق فى سلوك األفراد من مجتمع ألى أخروهذا يفسر ال*
 

  

  
  

    

    

  
  

  
  
  


 * إدراك اإلبناء للدفء والمحبة والعطف.  

.الشعور باألمان بصورة لفظية أو غير لفظية *   

  

 *مناقشة األبناء وتقبل أرائهم وأفكارهم.  
  .قبول معارضتهم * 
  .تحكم سلوكهم وضع قواعد مرنة * 

  .الشعور باالطمئنان * 
  .الشعور بالثقة بالنفس * 
  .الرغبة بالمبادرة باألفكار * 
  .االعتدال فى السلوك والشعور بالسعادة* 

 * مع توضيح األسباب ، الجدية فى ضبط سلوكيات األبناء الغير مرغوب فيها.  
.والمشاركة فى اتخاذ القرار احترام أراء األبناء وتقديرها *   
.توجيه األبناء لتحمل المسؤلية *   

 
 
 


* الشعور بخيبة األمل واالستياء والمرارة من معاملة الوالدين.     

   تتمثل معاملة الوالدين فى
.السباب والسخرية **** إهانة األبناء *** التقليل من شأن األبناء *** التجريح   

.رفض أرائه بدون ذكر أسباب  




  




 

.عدم السماح لألبناء بالمناقشة *   
. والعقاب البدنى والنفسى ، تهديد األبناء والوعيد لضبط السلوك *   

 
 
 




  ).تنفذ حاالً . ( إشباع حاجات اإلبن وتحقيق مطالبه مهما كان نوعها * 
  .إبعاده عن قيام المهام الصعبة بدعوى حمايته* 



  

 

 





 



 ٤٤
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| 

| 

| 
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  ة من يكتسب الفرد عملية الضبط االجتماعى من عملية التنشئة االجتماعي* 
  إذاً التنشئة االجتماعية هى مصدر الضبط االجتماعى اإليجابى * 
  .إذ يعمل الضمير كضابط داخلى يوجه الفرد للتصرف وفق معايير المجتمع ، فنستنتج أن الضبط االجتماعى هو ضبط داخلى  *

 
  .ومنضبط بضوابطه ، فيصبح قادر على التفاعل مع المحيط االجتماعى، شخصية الفرد تتبلور من خالل عملية التنشئة االجتماعية * 

  
  

  
  

 .العمل على تحقيق االمتثال لمعايير المجتمع وقيمه  -١
 .وتحقيق األمن االجتماعى داخل المجتمع ، عى لألفراد ااالرتقاء بالسلوك االجتم -٢
  .إقامة العدالة بين األفراد فى الحقوق والواجبات  -٣

  
  
  
  

  

 *ل اإلنسان كالقيم والعادات والتقاليد والمعايير األخالقية التى اكتسبها من الثقافة السائدة فى المجتمعداخ.  

 *ا الضبطتدعم المؤسسات االجتماعية المختلفة هذ .  

 *يتعرض إلى ألوان مختلفة من االستنكار واالستهجان أو التوبيخ أو الطرد أو الضرب.  
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 .* وال يحاسب على الباطن ، ألنه يحاسب على الظاهر فقط  (يكفى وحده ضبط السلوك اإلنسانى  القانون ال(.  
  .وال يكافىء المحسن، القانون يعاقب المسئ *                          

  
  

 *ُفالديــــــــن ينظــــم،  ى ـــم وسائل الضبط االجتماعـــــن من أهــــعد الديي*  


  

  "وكيفية إقامة عالقته مع األخرين، وكيفية معيشته ، ويحدد سلوكه "          


 " ألنه يقوم على فكرة الثواب والعقاب كطاعة الوالدين واحترام الكبير كالسرقة".
  
  
  









––

 ) تتحول بالتعود إلى عادة لصيقة يقوم بها الفرد دون جهد أو تعب.(
  
  

  *فى من خالل وسائط التربية  يبرز دور التربية فى عملية الضبط االجتماعى * 
  

  

 * العالقات بين أفرادهاالقوانين واللوائح التى تضعها المجتمعات الحديثة لتنظيم تطبيق.  
 *الجهات الرسمية ––  

 * التعرض للعقاب والسجن.  
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  .وتهذب سلوكهم ، تعمل على ترويض األفراد اجتماعياً  -١
  .تزويد أنماط السلوك المرغوب فيها  -٢
  .تغرس القيم والمعايير واألداب واألخالق  -٣
  .المدركة لما لها من حقوق وما عليها من واجبات، الواعية ، تسهم فى تكوين الشخصية السوية  -٤
  

  صدق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  .صدق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال رسول اهللا قلى اهللا علیھ وسلم 
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  رجاء وحتذير
 

 
 

 
 

 
 

 

  

}{  
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